
Listin  
að vera 
heima
 Sex leiðbeininga verk

G
erðarsafn



Á þessu ári höfum við þurft að vera meira heima en nokkru 
sinni. Heima með fjölskyldunni, ein heima, heima með góða 
bók, heima að vinna og heima með Helga. Við höfum þurft  
að tileinka okkur listina að vera heima. 
 
Listin að vera heima er bæklingur með sex leiðbeiningaverkum 
eftir sex listamenn á ýmsum sviðum. Leiðbeiningaverk eru 
einskonar uppskriftir að listaverkum sem þú, kæri lesandi,  
getur framkvæmt og upplifað einn eða með öðrum.
 
Endilega deilið útkomunni á samfélagsmiðlum og taggið 
Gerðarsafn 
#gerðarsafn #listinadveraheima

1 Snæfríður Sól Gunnarsdóttir

2 Drengurinn Fengurinn

3 Una Björg Magnúsdóttir

4 Almar Steinn Atlason

5 Anna Kolfinna Kuran

6 Þór Sigurþórsson



1 Snæfríður Sól Gunnarsdóttir



ÞÚ ERT HELGI 

BJÖRNS!

SYNGDU LAG! 

Íslenskt!
Segðu:

Aftur í mynd!

ÞÚ ER HELGI 

BJÖRNS!

Farðu úr mynd!
og

„BLESS!”SYNGDU LOKALAG!

„TAKK!”Aftur í mynd!

Segðu: Ég held að það 
hafi einhver 

verið að koma inn!

SYNGDU 

LAG!

Íslenskt!

ÞÚ ERT HELGI 
BJÖRNS!

Finndu spegil!

Spegillinn 

er 

myndavélin!

Ég held að það 
hafi einhver 

verið að koma 
inn!

ÞÚ VARST 

HELGI BJÖRNS!
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Tónverk fyrir nýristað brauð og smyrju að eigin vali

Smyrja brauðsneið
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Inniskór Sifjar
Almar Steinn Atlason
 
Hvort erum við meira lifandi áður en við fæðumst eða eftir að við 
deyjum? Þegar við erum hugmynd? Eða þegar við erum minning?  
 
Leiðbeiningar :  
1. Bíðið eftir dauðanum 
2. Náið tali af ógetnu barni  
3. Sendið mér nákvæma skýrslu almaratlason@gmail.com 
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Hvaða jólalag er ég? 
Jólaleikur fyrir alla fjölskylduna 
Anna Kolfinna Kuran
 
Leikurinn virkar svona: hver fjölskyldu
meðlimur velur sér jólalag án þess að 
segja hvaða lag, og svo túlkar hver og 
einn lagið með líkamanum eftir bestu 
getu og hinir sem horfa eiga að giska  
á hvaða lag er verið að túlka. Eina reglan 
er að nota líkamann og ekki varirnar  
eða röddina! Hér að neðan má sjá  
dæmi um hvernig er hægt að túlka 
jólalag með hreyfingum… getið þið 
giskað á hvaða lag ég er? Það má vera 
kjánalegur… Innlifun skiptir öllu máli! 

Prófið heima í stofu eða með vinum 
ykkar á zoom! Nokkrir góðir punktar: 
Veljið stuttan bút úr laginu sem 
allir þekkja, eins og viðlag til dæmis. 
Endurtakið þann bút aftur og aftur… Ef 
þeir sem eru að giska eiga í vandræðum 
með að finna lagið er hægt að gefa litlar 
vísbendingar svo sem á hvaða tungumáli 
lagið er. Reynið að gefa takt lagsins til 
kynna með líkamanum.. er lagið rólegt 
eða fjörugt? Reynið að nota allan 
líkamann ekki bara hendurnar Lifið 
ykkur inn í lagið! Gleðileg jól og góða 
skemmtun!

Horfa hér
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https://www.youtube.com/watch?v=SS8xYhM8ll4&feature=emb_title&ab_channel=Menningarh%C3%BAsin%C3%ADK%C3%B3pavogi


Hugsanaöldur:
 
Hugsaðu fallegar hugsanir, myndaðu hrukkur á ennið,
teiknaðu á blað, gefðu í jólagjöf.
  
Það sem þú þarft: spegil, blað, vatnsliti, penna.

Dæmi: penni

vatnslitir
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